CAIET DE SARCINI
privind Achizitia de sistem de detectie, alarmare si alertare in caz de incendiu–
31625200-5 (Rev. 2), aferente proiectului „Modernizare, respectiv dotarea cu echipamente
si mobilier specific didactic si pentru sala de sport, in vederea mentinerii autorizatiei sanitare
de functionare si pentru functionarea in bune conditii a procesului educational a Liceului
Tehnologic Iernut”
NOTĂ: Specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producţie, un
procedeu special, o marca de fabrica sau de comerţ, cu brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie,
sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs si nu au ca efect
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste
specificaţii vor fi interpretate ca având menţiune de „sau echivalent”.

1. INTRODUCERE

Achizitia de sistem de detectie, alarmare si alertare in caz de incendiu se realizeaza in cadrul
proiectului „Modernizare, respectiv dotarea cu echipamente si mobilier specific didactic si pentru sala
de sport, in vederea mentinerii autorizatiei sanitare de functionare si pentru functionarea in bune
conditii a procesului educational a Liceului Tehnologic Iernut”, finantat prin Programul National de
Dezvoltare Locala.

Obiective specifice proiect:
Unitatea de învățământ preuniversitar – Liceul Tehnologic Iernut are ca și activitate specifică
învățământul liceal și profesional (clasele IX-XII/XIII), filieră tehnologică: tehnic, resurse natural și
protecția mediului, servicii, precum și filieră teoretică : real.
Prin acest program, avem oportunitatea de a moderniza si dota cladirea Liceului Tehnologic
Iernut prin achizitia de dotari specifice invatamanului preuniversitar.
Necesitatea si oportunitatea investitiei:
Necesitatea
Conform ARACIP, nivelul de dotare cu mijloace de învățământ și echipamente a
laboratoarelor, cabinetelor și atelierelor destinate formării profesionale initiate din școală în raport cu
cerințele standardelor de pregătire profesională pe domeniile de formare profesională din cadrul
școlii corespunde doar partial.
Din evaluarea situaţiei existente la această dată în cadrul fiecărui domeniu funcţional, se
constată, pe de o parte, necesitatea unor intervenţii specifice pe termen mediu şi scurt, iar pe de altă
parte necesitatea susţinerii pe termen lung a priorităţii privind creşterea calităţii educaţiei oferite sub
toate aspectele sale.
Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță (conform standardelor de acreditare și
evaluare periodică), deși indicatorul resurse umane - a fost apreciat ca fiind Foarte bine, indicatorul
privind baza material este cu două trepte mai jos, doar satisfăcător, adică nu sunt îndeplinite toate
standardele obligatorii, care stabilesc un minim Bine/ Foarte bine/Excelent de calitate în educație.
În plus, absenteismul din școală s-a ridicat la cote alarmante: peste 17.000 de absențe/an din
care aproximativ 4.000 de absențe pe an au fost nemotivate.
În toate cele 12 săli de clasă, 9 laboratoare și 5 ateliere școlare, precum și sala de sport și
terenul de sport din curtea școlii, în care își desfășoară activitatea cei peste 300 de liceeni înscriși la
Liceul Tehnologic Iernut, starea partial degradată a mobilierului, precum și spațiile auxiliare

improprii desfășurării activităților sportive, relevă necesitatea invesției de urgență prin prezentul
proiect, în vederea asigurării calității educației sub toate aspectele.
Luănd in considerare prognozele Liceului Tehnologic Iernut referitoare la numărul de elevi
care își vor desfășura activitatea educațională pe următorii 5 ani (315 elevi – 2017, 337 – 2018, 315
– 2019, 343 – 2020, 337 – 2021), precum și existența personalului didactic de specialitate care să
asigure utilizarea echipamentelor solicitate la finanțare (din 33 de cadre didactice doar 4 nu au
definitivat, restul sunt cu doctorat (1), gradul I (13), gradul II (7), cu definitivat (8) dar și asumarea
Orașului Iernut și implicit a Liceului Tehnologic Iernut de a face eforturi semnificative pentru a
asigura creşterea calităţii educaţiei oferite, sub toate aspectele esenţiale: condiţii educaţionale,
procese educaţionale, rezultate şcolare curente şi rezultate globale (eforturi ce vor fi reflectate în
evoluţia principalilor indicatori educaţionali în următorii ani), se reiterează necesitatea finanțării
achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și alte categorii de echipamente și dotări
independente Astfel, se pot menţiona aici: dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale (achiziţia de
mobilier, dotări It, reabilitare sală de sport și terenul de sport din curtea școlii).
Oportunitatea
În privinţa calităţii la nivelul procesului educational cu care Liceului Tehnologic Iernut oferă
sustenabilitate investiției solicitate, pe lăngă ponderea ridicată a cadrelor didactice cu gradul I şi II,
trebuie menţionate rezultatele şcolare curente pe care Liceul le va ține pe un trend ascendent. Privind
spre rezultatele globale obţinute de Liceul Tehnologic Iernut, indicatorul cel mai important în raport
cu aşteptările elevilor, părinţilor si dascălilor îl constituie rata de trecere spre învăţământul
universitar. În ciuda condițiilor actuale de învățământ,aproximativ 40 de elevi au obţinut în ultimii
ani premii sau mențiuni la olimpiade, concursuri pe discipline, concursuri pe meserii ca urmare a
participării la aceste evenimente, începând cu faza județeană, reprezentând o dovadă concretă a
calităţii educaţiei oferite.
Oportuniteatea investiției este dată de problema absenteismului, a atractivităţii şi motivării
care poate fi rezolvată prin implementarea prezentului proiect și sustinută de existența personalului
didactic de specialitate asigurându-se în acest fel calitatea serviciilor de educație prin dezvoltarea,
modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Iernut.
In cadrul proiectului “Modernizare, respectiv dotarea cu echipamente si mobilier specific
didactic si pentru sala de sport, in vederea mentinerii autorizatiei sanitare de functionare si pentru
functionarea in bune conditii a procesului educational a Liceului Tehnologic Iernut” pentru achizitia de
sistem de detectie, alarmare si alertare in caz de incendiu valoarea estimata este de 19.624,96 RON, din
care 16.964,96 lei reprezinta materiale iar valoarea de 2.660,00 lei manopera/montaj.
Durata contractului este in conformitate cu prevederile Contractului de finantare 1474/2018
semnat intre Autoritatea contractanta si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publie este de
48 luni. Produsele se vor livra etapizat in funcţie de modul de alocare a sumelor de la bugetul de
stat/bugetul local, urmând ca beneficiarul sa emite ordine de începere /respectiv ordine de sistare a
furnizarii produselor în limita creditelor bugetare aprobate.
Investitia a fost aprobata in cadrul Consiliului Local Iernut, jud. Mures prin Hotararea de
Consiliu Local.

2. DATE GENERALE

Investitia:

Achizitia de sistem de detectie, alarmare si alertare in caz de
incendiu aferenta proiectului „Modernizare, respectiv dotarea
cu echipamente si mobilier specific didactic si pentru sala de
sport, in vederea mentinerii autorizatiei sanitare de functionare si
pentru functionarea in bune conditii a procesului educational a
Liceului Tehnologic Iernut”

Amplasament:

Liceul Tehnologic Iernut, orasul Iernut, str. Mihai Eminescu,
nr. 9A, judet Mures

Beneficiar:

Orasul Iernut, judet Mures
Localitatea Iernut, Piata 1 Decembrie
1918, nr. 9, jud. Mures
Tel/Fax.: 0265 – 471.410 / 0265 – 471.376;
E-mail: iernut@cjmures.ro

Iernut, colocvial Ernot, Iernot, (în maghiară Radnót, în germană Radnuten) este un oraș în
județul Mureș, Transilvania, România. Orașul este situat în vestul județului, pe râul Mureș, pe DN15
la 2 km de intersecția acestuia cu DN14A.
Iernut, parte componentă a județului Mureș, este situat în partea centrală a Podișului
Transilvaniei, pe cursul mijlociu al râului Mureș între localitățile Târgu Mureș (30 km) și Luduș (14
km), la latitudine nordică de 46°27′13″ și longitudine estică de 24°14′0″. Altitudinea absolută de 286
m se află în zona bisericii romano-catolice. Suprafața lui de 106 kmp ocupă 1,5%-2% din județul
Mureș.
Orașul Iernut se găsește pe malul stâng al râului Mureș, pe Drumul Național DN15, respectiv
pe Drumul European E60, între Târgu Mureș, Turda și Cluj-Napoca. Comunele învecinate Iernutului
sunt: Adămuș, Bichiș, Bogata, Cucerdea, Cuci, Iclănzel, Ogra.
3. SPECIFICATII TEHNICE

Autoritatea Contractanta este orasul Iernut, Jud. Mures si doreste sa implementeze un contract furnizare de
Achizitia de sistem de detectie, alarmare si alertare in caz de incendiu necesare pentru implementarea
proiectului „Modernizare, respectiv dotarea cu echipamente si mobilier specific didactic si pentru sala de
sport, in vederea mentinerii autorizatiei sanitare de functionare si pentru functionarea in bune conditii a
procesului educational a Liceului Tehnologic Iernut” si anume:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14

Denumire

UM

Cantitate

Manopera montaj
Centrala semnalizare incendiu analog adresabila, Avizata
CPD 1N54, porturi RS232, lstoric evenimente 10 000
Detector analog adresabil optic de fum
Detector analog adresabil optic de fum cu izolator de bucla
Detector analog adresabil de fum si temperatura
Detector analog adresabil de fum si temperatura cu izolator
de bucla
Buton adresabil de avertizare manuala incendiu

Buc
Buc

1
1

Buc
Buc
Buc
Buc

77
12
9
1

Buc

9

Sirena de interior rosie cu flash multiton certificata EN 54,
parts 3/23
Sirena conventionala incendiu de exterior cu flash
autoprotejata, carcasa rosie dubla ABS si metal putere 110 dB
la 3m, spatiu pentru accumulator tampon de 12 V/2Ah
Acumulator capsulat fara intretinere de 12V/18Ah (centrala
semnalizare incendiu)
Cabluri cu conductori flexibili din cupru curat, ecranate,
invelis exterior din PVC rezistent la foc JEH(St)H E30
2x2x08mmp
Cablu de alimentare MYYUP 3x1.5
Canal cablu
Material marunt

Buc

9

Buc

1

Buc

1

ml

1420

ml
Buc
Buc

30
550
1

SPECIFICATII SI CARACTERISTICILE TEHNICE SUNT PREZENTATE IN PROIECTUL
TEHNIC SI IN CAIETUL DE SARCINI AFERENT PROIECTULUI TEHNIC.

Pentru atribuirea contractului se va alege acea oferta care contine pretul cel mai scazut pentru
produsele enumerate in prezenta documentatie. Contractul de achizitie publica de furnizare care se va
incheia va cuprinde intreaga valoare estimata pentru aceste bunuri conform Formular de oferta si
Anexa la formularul de oferta (Achizitia de sistem de detectie, alarmare si alertare in caz de incendiu
cod CPV 31625200-5 (Rev. 2)), respectiv 19.624,96 lei fara TVA. Din valoarea estimata a achizitiei,
valoarea manoperei/montajului este de 2.660,00 lei, iar diferenta de 16.964,96 lei reprezinta valoarea
produselor.
Pretul produselor va include feroneria si accesorii specifice, precum si transportul si montajul
la beneficiar: orasul Iernut, jud. Mures.
Ambalare si marcare:
- produsele se vor livra in ambalaje sigilate, pe care sa se poata identifica codul, tipul
produsului.
Conditii si termene de livrare pentru dotari si echipamente:
- produsele se livreaza la adresa autoritatii contractante : Liceul Tehnologic Iernut, oras
Iernut, jud. Mures;
- termenul de livrare va fi de maxim 30 zile lucratoare de la data emiterii comenzii de
livrare.
In cadrul derularii contractului ca urmare a unei situatii de forta majora pentru furnizor
decalarea termenului de livrare se va face numai cu acordul autoritatii contractante, ca urmare a unei
notificari si doar in situatii justificate de furnizor:
- ofertantul/achizitorul isi va asuma responsabilitatea livrarii produselor in termenele
stabilite, in sens contrar autoritatea contractanta
va putea
lua masuri de
penalizare a acestuia.
Conditii de garantie, servicii postgarantie si asistenta tehnica:
- produsele livrate trebuie sa fie noi si, dupa caz, sa aiba termenele de garantie legale. Nu
vor fi acceptate produse refolosite, reincarcate, remanufacturate, reconditionate sau orice
alte produse care au rezultat din refolosirea unor alte produse.
Expedierea si transportul: expedierea produselor este in sarcina furnizorului, potrivit
conditiei „franco – depozit achizitor”. De asemenea, expedierea se va face cu mijloace de transport
si in prezenta delegatului furnizorului si al beneficiarului. Produsele vor fi ambalate adecvat naturii
marfii si mijlocului de transport, astfel incat sa fie asigurata atat manipularea corespunzatoare, cat si
integritatea cantitativa si calitativa.
Durata contractului de achiziție publică pentru furnizare care se vor încheia la finalizarea
procedurii este de 4 ani, de la emiterea ordinului administrativ de începere execuţie contract.
Graficul de timp pentru furnizarea bunurilor:
- livrarea echipamentelor se va face la solicitarea achizitorului, iar termenul de livrare va fi
de 30 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului de incepere a executiei contractului din
partea achizitorului.
În ofertă se va preciza exact termenul de livrare (inclusiv instalare, asamblare, montare, după
caz), de la data emiterii Ordinului administrativ de începere a execuției contractului.
În cazul în care se va oferta un termen de livrare mai mare decât termenul de livrare stabilit

de autoritatea contractantă oferta va fi descalificată ca fiind neconformă.
Ofertantul îşi va asuma responsabilitatea livrării bunurilor în termenul prevăzut în oferta sa,
în sens contrar autoritatea contractantă va putea lua măsuri de penalizare a acestuia.
Recepţia: Recepția cantitativă și calitativă are loc la sediul beneficiarului de către
reprezentanții desemnați ai autorității contractante, în condiții tehnice impuse de cerințele
prezentului caiet de sarcini, a contractelor de finanțare pentru proiectul în cadrul căruia se
achiziționează prezentele bunuri. Recepția trebuie realizată în termen de cel mult 15 zile de la
data livrării bunurilor.
Receptia: Receptia cantitativa si calitativa are loc la sediul beneficiarului de catre
reprezentantii autoritatii contractante, in conditii tehnice impuse de cerintele prezentului caiet
de sarcini, a contractelor de finantare pentru proiectele in cadrul carora se achizitioneaza
prezentele echipamente. Facturare: Facturarea se va face doar dupa efectuarea receptiei
calitative si cantitative de catre autoritatea contractanta.

Compartiment achizitii,
Sorin Dumbravean

FORMULARE

FORMULAR NR. 1
OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu )

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Subscrisa ......................................, cu sediul in ........................................ nr. ........, bl. ..........,
sc. ......, ap. ........, CUI ......................., ca urmare a anunţului de publicitate/invitaţiei de participare
nr. ......... din data de ......................, publicata in SEAP in vederea atribuirii contractului de achizitie
publica de .............................................................................., prin prezenta va transmitem oferta
noastra precum si urmatoarele documente:

1. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand oferta in original;
2. documentele care insotesc oferta

In speranta ca, oferta noastra este corespunzatoare si va satisfac toate cerintele, va asiguram
de intrega noastra consideratie.

Cu deosebit respect,
Data completării ...........................
Operator economic,
...................................
(semnătura autorizată )

Formular nr.2
Tert sustinator tehnic si profesional
..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnica si profesională
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
Către, ..............................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de
achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul
înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod
ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului
de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală
şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei prezentate şi
contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor
care au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice şi/sau
profesionale de ................................................ ..................................................................necesară
pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să
răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei
obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici),
în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire
operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională
conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea
beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, ne angajăm să
răspundem în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică.
Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii
de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.
Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să
renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de
autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertanţi), care ar
putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod
necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că
înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării
obligaţiilor prevăzute în angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător) declarăm pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în anexe privind resursele
care urmează a fi efectiv puse la dispoziţia ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziţie
publică............................(denumirea contractului) sunt reale.
Declarăm că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi

documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din
prezenta declaraţie.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.182, alin.
(4)-(5) din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii
contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg
din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea
ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).
Data completării,
...........................

Terţ susţinător,
.....................
(semnătură autorizată)

Formular nr. 3

ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
Conform
_________________________________________________________________________.
(incadrarea legala)

1.Părţile acordului:
_______________________________________,
de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)

reprezentată

prin........................,

în

calitate

şi
__________________________________________ ,reprezentată prin......................., în calitate
de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ...................................
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului
cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind
câştigătoare.
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de
achiziţie publică este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi
se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii
de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea
ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin
prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în
cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
5. Încetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a)
expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b)
neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;
c)
alte cauze prevăzute de lege.
6 Comunicări
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele
.......................................................,
prevăzute
la
art.......................................................
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi
soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:
______________________
(denumire autoritate contractanta)
ASOCIAT 1,
___________________
ASOCIAT 2,
___________________
Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de
cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

FORMULAR NR. 4
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND RESPECTAREA CONDITIILOR PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI

Subsemnatul, ................................................ (numele in clar al persoanei autorizate)
reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele şi
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile
faptei de fals în acte publice, că, la intocmirea ofertei pentru atribuirea contractului de achizitie
publica: .................................................................................................................. am tinut cont de
toate cerintele prevazute in caietul de sarcini.

Ofertant,
.................................. (numele operatorului economic)
.................................................. (numele persoanei autorizate si semnătură)

Formular nr. 5
MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE
La
procedura
de
achiziţie
publică
nr……/………organizata
de
...................................................(denumire
autoritate
contractantă)
pentru
lucrarea
________________________________________ (denumire contract)
Art.1 Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant
(denumire operator economic, sediu, telefon)
Art. 2. Obiectul acordului:
Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie
publică organizată de _______________________________________________să desfăşoare
următoarele activitaţi ce se vor subcontracta _________________________________________
_____________________.
Art.3. Valoarea estimată a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul _____________________
este de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea totală a lucrarilor ofertate.
Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ (lucrărilor) este de ________ luni.
Art. 5. Alte dispoziţii:
Încetarea acordului de subcontractare.
Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) alte cauze prevăzute de lege.
Art. 6. Comunicări
Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1
Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe
care
contractantul
le
are
faţă
de
investitor
conform
contractului_______________________________(denumire contract)
Art.8. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor soluţiona pe cale legală.
Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.
____________________ _________________________
(contractant) (subcontractant)

Note:
Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale
obiectului contractului/contractelor.

În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în
aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.
Este interzisă subcontractarea totală a contractului.

CONTRACTANT GENERAL
..................................
(semnătură autorizată)

SUBCONTRACTANT
..................................
(semnătură autorizată)

Formular nr. 6
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neîncadrarea in prevederile art. 59 din Legea nr.98/2016
(evitarea conflictului de interese)

Subsemnatul ...................................., reprezentant împuternicit al...........................................
(denumirea şi datele de identificare ale operatorului economic)
a) declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 59 din legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice.
În sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaraţii Certificat constatator eliberat
de Ministerul Justiţiei-Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice
străine) SAU Extras din Registrul acţionarilor, certificate de administrator, în cazul societăţilor pe
acţiuni, din care să rezulte că nu avem acţionari persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la
gradul al doilea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale cu persoanele nominalizate în fişa de
date a achiziţiei Cap.III.2.1.a), subpunctul 4.Situaţia personală a candidatului sau ofertantului.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art.292 „Falsul în declaraţii” din
Codul Penal referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau
instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele şi prenumele semnatarului
Capacitatea de semnătură
Data

.......................................
........................................
.......................................
.......................................

Formular nr. 7
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa ..................……...……..............................................................................................., cu
sediul în ...............………........................................, telefon …….….......…., fax …...............…,
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. …........., CUI .................................. , reprezentată legal
prin …….........................., în calitate de ........................….., împuternicim prin prezenta pe
............................................................,
domiciliat
în
…............................................................................................., identificat cu B.I./C.I. seria
................................ nr. ........................, CNP ........................................, eliberat de ............., la data
de ............................., având funcţia de ................................., să ne reprezinte la procedura
de............................................................................., organizată de .......................................... pentru
................................................ ...........................................................în scopul atribuirii contractului
de ................................................................................................................................
În îndeplinirea mandatului său mandatarul va avea următoarele drepturi:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la
procedura de ........................................................................................
2. Să participe în numele subscrisei la licitaţie şi să semneze toate documentele rezultate pe
parcursul şi/sau în urma desfăşurării licitaţiei.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul
desfăşurării licitaţiei.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la licitaţie.
Prin prezenta împuternicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat să angajeze
răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la licitaţie.
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).
Data_________________

S.C. ________________________
reprezentată prin
__________________________________
Semnătura _______________________

Denumirea mandantului
Semnătura ___________

Formularul nr. 8
Operator economic
.........................................
(denumire/oferte ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să furnizam produsele pentru:
LOT ..........................................................................
pentru: suma de .............................................................., (suma în litere şi în cifre, precum şi
moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de .....................................................................
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produsele cât
mai curând posibil după semnarea contractului în conformitate cu graficul de furnizare a produselor
anexat, pe perioada de valabilitate a contractului ...................................................... (perioada în
litere şi în cifre).
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi
cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi
(ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare):
[] depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
[] nu depunem ofertă alternativă.
5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă
primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic
.........................................
(denumire/oferte ofertant)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

Nr
.
crt
.
1
2
3
4

Produsul

Cantitate
(bucati)

Total lei fara TVA
Valoare lei TVA
TOTAL lei cu TVA

....................................
(Numele si prenumele in clar
a persoanei care semneaza, stampila )

Pret unitar
lei fara
TVA

Valoare
totala lei
fara TVA

Formularul nr. 9
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR CU PRODUSELE CE SUNT FURNIZATE
DE ASOCIATI SI SUBCONTRACTANTI

Valoarea (exclusivTVA)
LEI

Asociatul
1

Asociat
.....................

TOTAL
%

TOTAL
%

Subcontractantul Subcontractantul
1
............

Total valoare
(exclusiv TVA)
LEI
%
euro
%

LIDERUL ASOCIATIEI,
__________________
(Numele si prenumele in clar a persoanei care semnează, ştampila)
ASOCIAT,
__________________
(Numele si prenumele in clar a persoanei care semnează, ştampila)

SUBCONTRACTANT,
__________________
(Numele si prenumele in clar a persoanei care semnează, ştampila)

Ofertant,
___________________________
(Numele si prenumele in clar ale persoanei care semneaza, stampila)

Formular nr. 10
Operator Economic
..........................
(denumirea)

SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Către,
_________________________________
(denumire autoritate contractanta)

Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică ___________________ cod CPV ________________, vă adresăm următoarea
solicitare de clarificări cu privire la:
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la
aspectele menţionate mai sus.

Cu considerate,
S.C.____________________
___________________________
(adresa)
………………………………………
(semnatura autorizată)

MODEL DE CONTRACT DE FURNIZARE
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile
ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract
de furnizare,
1. Parti contractante:
UAT Oras Iernut, adresa localitatea Iernut, str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Mures,
telefon: +40265471410, fax: +40265471376 cod fiscal 5584644, cont trezorerie
________________________________, deschis la Trezoreria operativa Tarnaveni,
reprezentata prin Primar Nicoara Ioan, in calitate de achizitor, pe de o parte
si

______________________,

cu
sediu
in
_________________,
________________________________________________________, cod postal
_______, numar de inregistrare Registrul Comertului ____________________, cod
fiscal ____________, cont ____________________________________, Trezoreria
________., prin imputernicit
S.R.L., cu sediul
in………………………..,
nr……….
judet/sector………..…..,
cod
postal………………, inregistrata prin………………………, cod fiscal……………,
reprezentata legal prin …………………………………….., in calitate de furnizor, pe
de alta parte
2. Definitii
2.1 In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a.contract- reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale;
b.Achizitor si Furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c.pretul contractului - pretul platibil Furnizorului de catre Achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor
asumate prin contract;
d.produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract, pe care Furnizorul se obliga, prin contract, sa le
furnizeze Achizitorului;
e.servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta
tehnica in perioada de garantie, si orice alte asemenea obligatii care revin Furnizorului
conform garantiei comerciale a produselor si a prezentului contract;
f. origine-locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci
cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a
componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin

caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea
produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea Furnizorului;
g.destinatie finala - locul unde Furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h.termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 –
Camera Internationala de Comert (CIC).
i. forta majora- un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si
care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revolutii, greve, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, greva
enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forța majora un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
j. zi- zi calendaristica; an - 365 de zile;
3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu
se specifica in mod diferit.
4. Obiectul contractului
4.1 Furnizorul se obliga sa furnizeze si sa monteze, in perioada convenita, produsele
definite in prezentul contract, aferente Achizitia de sistem de detectie, alarmare si alertare
in caz de incendiu – co CPV 31625200-5 (Rev. 2):
Nr
.
crt
.
1
2
3

Produsul

Cantitate
(bucati)

4.2 Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca
Furnizorului produsele furnizate si/sau serviciile prestate, prin OP in contul de
trezorerie al Furnizorului, in conformitate cu prevederile contractului de finantare
semnat intre Autoritatea contractanta si Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice nr. 1474/2018, in maxim … de zile de la emiterea facturilor de
catre Furnizor.
5. Pretul contractului
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul produselor livrate si
montate, platibil Furnizorului de catre Achizitor, este de ……………. lei , la care se
adauga TVA in valoare de ................................... lei, dupa cum urmeaza:

Nr
.
crt
.
1
2
3

Produsul

Cantitate
(bucati)

Valoare
unitara lei
fara TVA

Total lei fara TVA
Valoare lei TVA
TOTAL lei cu TVA
5.2 Pretul mentionat la punctul 5.1 include si transportul produselor la sediul
beneficiarului. Produsele se vor livra etapizat in funcţie de modul de alocare a sumelor de
la bugetul de stat/bugetul local, urmând ca beneficiarul sa emite ordine de începere
/respectiv ordine de sistare a furnizarii produselor în limita creditelor bugetare aprobate.
5.3 Achizitorul se obliga sa plateasca Furnizorului produsele furnizate, prin OP in
contul de trezorerie al Furnizorului, in conformitate cu prevederile contractului de
finantare semnat intre Autoritatea contractanta si Ministerul Dezvoltarii Regionale
si Administratiei Publice nr. 1474/2018, in maxim ……… de zile de la emiterea
facturilor de catre Furnizor.
6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract este de 48 de luni, incepand de la data atribuirii lui, in
conformitate cu prevederile contractului de finantare semnat intre Autoritatea
contractanta si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr.
1474/2018. Obligatia de plata a contravalorii produselor subzista ajungerii la termen a
prezentului contract sau incetarii contractului din alte motive (sau in alte situatii) decat
cele pentru care Furnizorul si-a exprimat acordul expres.
7. Executarea contractului
Executarea contractului incepe odata cu semnarea acestuia de catre ambele parti.
8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:
 propunerea tehnica
 propunerea financiara
 caietul de sarcini
8.2 In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite
elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in
caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.
9. Caracterul confidențial al contractului
9.1 (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parți:
- de a face cunoscut contractul sau orice prevederea acestuia unei terțe parți, in afara
acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;

- de a utiliza informațiile și documentele obținutesau la care are acces in perioada de
derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-și indeplini obligatiile contractuale.
(2) Dezvaluirea oricarei informații fața de persoanele implicate in indeplinirea
contractuluicse va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații
necesare in vederea indeplinirii contractului.
9.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informații
referitoare la contract daca:
- informația era cunoscuta parții contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta
parte contractanta sau
- informația a fost dezvaluita dupa ce a fost obținut acordul scris al celeilalte parți
contractante pentru asemenea dezvaluire sau
- partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informația
10. Obligatiile Furnizorului
10.1 Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele
prezentate in propunerea tehnica.
10.2 Furnizorul se obliga sa livreze produsele in termen de maxim 30 de zile lucratoare
de la semnarea contractului de ambele parti. De asemenea, Furnizorul se obliga sa emita
factura aferenta produsului cel tarziu in data in care are loc livrarea/receptia si va fi
inmanata Achizitorului conform art. 16.3 din prezentul contract.
10.3 Furnizorul se obliga sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele
achizitionate, si
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea ofertei inaintate de Furnizor in
conformitate cu cerintele caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor.
11. Obligatiile Achizitorului
11.1 Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.
11.2 Achizitorul se obliga sa plateasca Furnizorului produsele furnizate, in conformitate
cu prevederile contractului de finantare semnat intre Autoritatea contractanta si
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 1474/2018, in maxim
….. de zile de la emiterea facturilor de catre Furnizor.
12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
12.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, Furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca
obligatiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de deduce din prețul
contractului, ca penalitați, o suma echivalenta cu 0,01% din prețul contractului pentru
fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligațiilor.
12.2 In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termenul prevazut la pct. 5.2,
atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,01% din plata
neefectuata pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
12.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti,
in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept
reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

12.4 Fara a aduce atingere dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptul
autoritații contractante de a solicita constatarea nulitații absolute a contractului de
achiziție publica, in conformitate cu dreptul comun, autoritatea contractanta are dreptul
de a denunța unilateral contractul in perioada de valabilitatea acestuia, in una din
urmatoarele situații:
- contractul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una din situațiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire, potrivit art. 164-167 din
L98/2016;
- contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligațiilor care rezulta din legislația europeana relevanta și care a
fost constatata printr-o decizie a Curții de Justiție a UE.

13. Garantia de buna executie a contractului
13.1 Conform prevederilor art. 39 alin 2 al Normelor Metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice aprobate prin H.G nr. 395/2016, autoritatea
contractanta nu solicita constituirea garantiei de buna executie in cazul produselor
care fac obiectul prezentelor clauze contractuale anexa la procedura de atribuire derulata
prin intermediul SEAP.
13.2 Furnizorul va inainta in momentul livrarii produselor Certificatele de garantie si
Declaratiile de conformitate pentru produsele livrate.
14. Receptie, inspectii si teste
14.1 Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele
pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.
14.2 Inspectiile si testele din cadrul receptiei finale (calitative) se vor face la destinatia
finala a produselor, respectiv sediul Liceului Tehnologic din Iernut si va consta in:
a) receptia cantitativa presupune identificarea fizica a echipamentelor si verificarea
subansamblelor componente daca sunt identice cu cele specificate in Anexa la contract;
b) receptia calitativa presupune verificarea functionarii echipamentelor in
parametrii indicati de documentatia aferenta si se va face pe loc la momentul efectuarii
receptiei, sediul Liceului Tehnologic din Iernut de catre reprezentantii Achizitorului
si ai Furnizorului, conform prevederilor din caietul de sarcinii.
c) receptia cantitativa si calitativa se va finaliza cu incheierea de procese verbale.
14.3 Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor,
Achizitorul are dreptul sa il respinga, iar Furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul
contractului:
a) de a inlocui produsele refuzate, numai in cazul in care nu exista solutie tehnica
de reparatie (de aducere la conformitate); sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda
specificatiilor lor tehnice.
14.4 Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa si daca este necesar de a respinge, nu va fi
limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de Furnizor,
cu sau fara participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrarii acestora la
destinatia finala.

14.5 Prevederile clauzelor 14.1 – 14.4 nu il vor absolvi pe Furnizor de obligatia asumarii
garantiilor sau de alte obligatii prevazute in contract.
14.6 Afectarea integritatii echipamentelor sau subansamblelor din vina Achizitorului,
prin deformari mecanice, distrugere partiala, inundare, ardere, strivire, duce la pierderea
garantiei acordate.
15. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
15.1 (1) Furnizorul are obligatia de a incepe executarea contractului odata cu semnarea
contractuluide furnizare de catre ambele parti.
(2) in cazul in care furnizorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare,
datorate in exclusivitate achizitorului. partile vor stabili de comun acord:
- prelungirea perioadei de furnizare a produselor, si
- totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul. care se vor adauga la pretul contractului
15.2 ( 1 ) Furnizarea procluselor in baza contractului. sau daca este cazul, oricare faza a
acesteia prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de furnizare, trebuie
finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii
furnizarii produselor.
(2) In cazul in care:
- din motive de intarziere care nu se datoreaza furnizorului, sau
- alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea
contractului
de catre furnizor, indeptateste furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de furnizare a
produselor sau oricarei faza a acestora, atunci partile vor revizui de comun acord perioada
de furnizare si vor semna un act aditional.
15.3 Daca pe parcursul contractului, furnizorul nu respecta graficul de furnizare, acesta
are obligatia de a notifica acest lucru. in timp util, achizitorului. Modificarea datei
perioadelor de furnizare asumate in graficul de furnizare se face cu acordul partilor, prin
act aditional.
15.4 In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
furnizare, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a
solicita penalitati furnizorului.
16. Livrarea si documentele care insotesc produsele
16.1 Furnizorul are obligatia de a livra produsele la sediul Liceului Tehnologic din
Iernut, respectand termenul de livrare convenit.
16.2 La expedierea produselor, Furnizorul are obligatia de a comunica, in scris, atat
Achizitorului, cat si, dupa caz, societatii de asigurari, datele de expediere, numarul
contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare.
16.3 Furnizorul va transmite Achizitorului urmatoarele documente care insotesc
produsele:
a) factura fiscala;
b) aviz de insotire a marfii;
c) certificat de garantie si declaratie de conformitate;
d) alte documente,dupa caz
16.4 Certificarea de catre Achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total
se face dupa receptie, prin semnarea de primire de catre comisia de receptie a procesuluiverbal de receptie.

16.5 Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite
prevederile clauzelor receptia produselor.
17. Asigurari
17.1 Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract
impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si
livrare, in functie de termenul comercial de livrare convenit.
18. Servicii
18.1 Pe langa furnizarea efectiva a produselor, Furnizorul are obligatia de a presta si
serviciile accesorii furnizarii produselor, respectiv transportul pana la sediul Liceului
Tehnologic din Iernut fara a modifica pretul contractului.
18.2. Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita, cu
conditia ca aceste servicii sa nu elibereze Furnizorul de nici o obligatie de garantie
asumata prin contract.
19. Perioada de garantie acordata produselor
19.1 Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si
structura materialelor. De asemenea, Furnizorul are obligatia de a garanta ca toate
produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului,
materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului cand proiectul si/sau materialul e cerut in
mod expres de catre Achizitor) sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a Furnizorului si ca
acestea vor functiona in conditii normale de functionare.
19.2 Perioada de garantie acordata produselor de catre Furnizor este de minim 24 luni.
Perioadele de garantie acordate produselor incep cu data receptiei efectuate dupa livrarea
si instalarea acestora la destinatia finala.
19.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, in scris, orice plangere
sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.
19.4 La primirea unei astfel de notificari, daca defectiunea face obiectul garantiei,
Furnizorul avand obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul (daca nu
exista solutie tehnica de reparatie) in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru
Achizitor.
19.5 Daca Furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in
perioada convenita, Achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si
spezele Furnizorului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care
Achizitorul le poate avea fata de Furnizor prin contract.
19.6 Constatarea defectiunilor se va efectua la sediul reparatorilor autorizati in prezenta
delegatului autorizat al Achizitorului.
20. Ajustarea pretului contractului
20.1 Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor
catre Furnizor sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
20.2 Pretul contractului este ferm si nemodificabil pe toata durata de derulare a
contractului.
21. Amendamente

21.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului.
22. Intarzieri in indeplinirea contractului
22.1 Furnizorul are obligatia de a indeplinicontractul de furnizare in perioada convenita,
respectiv termenul de livrare.
22.2 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, Furnizorul nu respecta termenul de
livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligatia de a notifica Achizitorul cu cel
putin 5 zile inainte. Modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate prin termenul de
livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional.
22.3 In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
livrare, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita
penalitati Furnizorului.
23. Cesiunea
23.1. Furnizorul are obligația de a nu transfera total sau partial obligațiile sale asumate
prin prezentul contract.
23.2 Furnizorul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea produselor livrate, in
conditiile prevazute de dispozitiile Codului Civil.
23.3 Solicitarile de plata de catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in
conditilile art. 28.2.
24. Forta majora
24.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
24.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
24.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
24.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
24.5 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de
2 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
25. Solutionarea litigiilor
25.1 Achizitorul si Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau
in legatura cu indeplinirea contractului.
25.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Furnizorul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca
disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente din Romania.
26. Incetarea contractului

26.1. Prezentul contract dc furnizare va inceta automat daca in termen de 30 zile
lucratoare de la data emiterii ordinului administrativ de furnizare, furnizorul nu a
demarat furnizarea produselor in cauza.
26.2 Prezentul contract de furnizare va inceta automat daca nu a generat nicio plata in
perioada convenita de parti de la semnarea sa. Incetarea va opera de drept, fara
necesitatea vreunei formalitati sau interventia autoritatilor sau a instantei de judecata.
26.3 Suplimentar fata de cauzele de incetare definite anterior, poate rezilia prezentul
contract de furnizare cu efecte de jure dupa acordarea unui preaviz de 10 zile
furnizorului. Fara necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau
instante dc judecata, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea:
(1) furnizorul nu furnizeaza produse1e conform cu prevederilor prezentului contract:
(2) furnizorul nu se conformeaza intr-o perioada de cel mult 10 zile notificarii emise de
catre achizitor care ii solicita remedierea executaril necorespunzatoare si la timp a
furnizarii produselor:
(3) furnizorul refuza sa duca la indeplinire ordinul administrativ de incepere a
contractului printr-o hotarare judecatoreasea definitiva
(4) furnizorul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de
proba pe care achizitoru1 o poatejustifica
(5) impotriva furnizorului a fost pronuntata o hotarare avand autotitate de lucru judecat
cu privire la frauda, coruptie, implicate intr-o organizație criminala sau orice alta
activitate ilegala, dauna intereselor financiare ale CE
(6) in cadrul unei alte proceduri de achiziție sau procedura de acordare a unei finantari din
bugetul CE, furnizorul a fost declarat culpabil de incalcarea grava a contractuiui ca
rezultat al neexecutarii sale contractuale
(7) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la
personalitatea juridica, natura sau controlul furnizorului, cu exceptia situatiei in care
asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract.
(8) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea prczentului
contract,
(9) furnizorul nu poate furniza garantiile sau asigurarile solicitate, sau persoana care
furnizeazagarantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplincasca angajamentele.
26.4 Daca achizitorul reziliaza prezentul contract, va fi indreptatit sa recupereze de la
furnizor fara a renunta la celelate actiuni la care este indeptatit baza prezentului contract„
orice pierdere sau prejudiciu suferit.
26.5 ln urma unui preaviz de 30 zile acordat achizitorului. rurnizorul poate rezilia
prezentul contract daea achizitorul:
(1) nu isi indeplineste obligația de plata catre furnizor a sumelor datorate acestuia in baza
oricareicertificari din partea achizitorului, dupa expirarea termenului limita prevazut in
prezentul contract:
(2) suspenda derularea serviciilor sau a oricarei parti acestora pentru mai mult de 30 zile
pentru motive nespecificate in prezentul contract sau independente din culpa
furnizorului:
26.6 Rezilierea nu va afecta dreptul achizilorului sau al furnizorului dobandit anterior
acesteia in temeiul prezentului contract.
27. Limba care guverneaza contractul
27.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana.

28. Comunicari
28.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa in scris. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul
transmiterii cat si in momentul primirii.
28.2 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
29. Legea aplicabila contractului
29.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
30. Ambele parti declara, in conditiile prevazute de art. 1203 din Codul Civil, ca sunt de
acord cu toate clauzele prezentului contract.
Partile au incheiat azi..................... prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.
ACHIZITOR

FURNIZOR

